Zápis ze zakládající schůze Sekce intersticiálních plicních procesů (SIPP), Hradec Králové, 29.4.2011

Přítomni:
Vladimír Bartoš, Ilona Binková, Radka Bittenglová, Martina Doubková, Vladimíra Lošťáková, Jana Pšikalová, Eva Pokojová, Martina Šterclová, Martina Vašáková, Monika Žurková
Omluveni:
Jan Kervitzer, Jiří Homolka, Stanislava Bednářová, Pavel Turčáni
Nezúčastnili se bez omluvy:
Kamil Kleňha

Program schůze:
	Vašáková- Zahájení a seznámení s cíli SIPP. 

SIPP se klade za cíl rozšiřování vědomostí o IPP v lékařské i pacientské veřejnosti.  SIPP bude usilovat o zprostředkování toku aktuálních informací o IPP všem členům  ČPFS a na základě mezinárodních doporučení opřených o medicínu založenou na důkazech bude sestavovat doporučení k diagnostice a léčbě jednotlivých IPP. Dále se postará o zajištění sítě pracovišť specializovaných na péči o pacienty s IPP, aby lékaři věděli, kam se mají se žádostí o konzultaci, dovyšetření pacienta, či jeho léčbu obrátit. Také chceme podporovat výzkum a publikační aktivitu v oblasti IPP na území ČR. V neposlední řadě naše snahy povedou i k rozšíření povědomí o nejzávažnějších IPP u pacientské obce.
	Volby předsedy a místopředsedy (jednatele)

Předseda- kandidát- Vašáková- zvolena jednomyslně
Místopředseda- kandidát- Lošťáková- zvolena jednomyslně
	SIPP se bude scházet v době velkých kongresů ČPFS. Tento rok ještě schůze v Plzni na kongresu a na MS dnech. Jinak kontinuální komunikace na e-mailu

SIPP vytvoří nová doporučení pro léčbu IPP. Nejpreve IPF (Vašáková), EAA (Šterclová), Sarkoidosa (Lošťáková), LAM (Žurková). Návrhy doporučení budou poslány členům SIPP a po vnitřní oponentuře výbotu ČPFS a pak vyvěšeny na webu ČPFS v záložce SIPP
Vhodná je disseminace stávajících informací pro pacienta (IPF a EAA). Je nutné se domluvit, zda je možné šířit dále (Solen, Pfizer). Dopracovat informace pro pacienty- sarkoidóza (Lošťáková)
Na podzim bude žádoucí uspořádat sérii seminářů ve všech krajíchh ČR na téma diagnostika a dif dg IPP- na příští schůzi se dohodneme, jaká bude cílová skupin,a sponsoring
Kniha IPP Vašáková et al by měla vyjít v červnu t.r., launch v Plzni- sponsoing firem na nákup knihy pro lékaře v rámci seminářů?
Vhodné získávat účewlově vázané dary pro činnost SIPP- Vašáková se domnluví s pokladníkem ČPFS prof. Skřičkovou jak
Bartoš- sjednocení HRCT vyšetření u IPP- dr. Brožík z Hradce- Bartoš podá informace, zdali došlo k sjednocení v rámci ČR. Zdali jsou ně¨jaké stabdardy etc. Vašáková předá informace o skórování pro  účely studií
Pozastaveno vyšetření specifických IgG ve FTN pro jiné nemocnice, Vašáková se pokudsí domluvit s prim. Paulíkem ve FTN další pokračování pro ostatní pracoviště.
Vašáková: jsou nová doporučení IPF ATS/ERS, vyšlo v AJRCCM březnu .tr., doporučuje členům k pozornosti i Wells et al Interstitial lung diseases guideline z roku 2008, zašle v pdf všem členům
Šterlová upozorňuje na zahajovanou studii s anti-VEGF u IPF va FTN. Pokud budou mít ostatní zájem své pacienty poslat k zařazení k léčbě, nechť tak učiní
Bartoš- navrhuje ustatnovení center pro diagnostiku a léčbu IPF v ČR- bude diskutována na příští schůzi
Pšikalová- sděluje, že i mimo FN jsaou centra vybavená pro dg a léčbu pacientů s IPP a kají zájem tyto pacienty léčit
Vašáková, Bittenglová- centra by měla být spíše referenční, nemusí nutně sledovat všechny pacienty s IPP, ty mohou být sledování i nemocnicích „nižšího typu“ s případnými konsultacemi v centrech
Binková- je vhodné založit registr IPP v rámci ČR. Bartoš upozorňuje, že je nutné definovat cíle registru. Vašáková upozorňuje na obtíže spojené se zadávání dat o pacientech na web. Bude diskutováno při příští schůzi
Pokojová upozorňuje na vhodnost přizvání sester na semináře o IPP, budou pak lépe spolupracovat při péči o tyto pacienty
Spolupráce s ostatními sekce: hlavně se sekcí pro transplantace
Je nutný časnější záchyt zejména IPF- do příští schůse se domluvíme, koho oslovíme, aby se situace zlepšila
Vašáková: natrhu jew v rámci EU pirfenidon, jako první lék registrovaný pro léčbu mísné a středně pokročilé IOF. Vašáková kontaktuje Intermune, zda a kdy by mohl být na našem trhu
Seznámení s IPF netem- spolupracující pracoviště v ČR- FTN, FNOL
Vašáková: seznámení s náplní sekce IPP na kongresu v Plzni



Zapsala. M. Vašáková

Příloha:

Zakládající členové SIPP:
MUDr. Bartoš Vladimír, Plicní Klinika FNHK, Hradec Králové
MUDr. Bednářová Stanislava, Pneumologicko-alergologické odd., nem. Kroměříž, ambulance Holešov
MUDr. Binková Ilona, Klinika nemocí plicních a TBC, FN Brno 
MUDr. Bittenglová Radka, Klinika TRN,  FN Plzeň 
MUDr. Doubková Martina, Klinika nemocí plicních a TBC , FN Brno
Prof. MUDr. Homolka Jiří, DrSc, 1. Klinika TRN VFN a Pneumologická klinika FTN, 1. LF UK,Praha
Prim. MUDr. Kervitzer Jan, Plicní oddělení, Nemocnice Znojmo
Prim. MUDr. Kleňha Kamil, Plicní a TBC oddělení, Nemocnice Tábor
MUDr. Lošťáková Vladimíra, Ph.D, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy, FN Olomouc
MUDr. Pokojová Eva, Klinika nemocí plicních a TBC FN Brno
Prim. MUDr. Pšikalová Jana, Pneumologicko-alergologické odd., nemocnice  Kroměříž
MUDr. Šterclová Martina, Ph.D , Pneumologická klinika 1. LF UK, FTN, Praha
Prim. MUDr. Turčáni Pavel, Klinika nemocí plicních a TBC,  FN Brno
Prim. Doc. MUDr. Vašáková Martina, Ph.D, Pneumologická klinika 1. LF UK, FTN, Praha
MUDr. Žurková Monika, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy, FN Olomouc


